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 جهادی خاطره

 ستاد بار اولین برای که بکنم 88 سال تابستون در خوزستان جهادی اردوهای بکار آغاز از یادی میخام

 انصافا سال اون نوروز برای و کردن عمود خوزستان تو رو خودشون خیمه بزرگ تهران جهادی اردوهای

 . دادن انجام استان روستایی و محروم مناطق توی رو قشنگی کارهای

 از من جهادی اردوی اون توی پشتیبانی مسئول بعنوان ستاد مسئول طرف

 اردوی خوب شدم انتخاب تمام فروردین 15 تقریبا تهران های بچه جهادی

 و موندیم ما برگشتن و شد اومده بوجود دلمون تو که جهادی از که عشقی

 کار انجام جرات هنوز ولی بود . بودیم نکرده پیدا مستقل روبطور

 ماه یک تقریبا گذشت از بعد وچندتا من کار مربوطه مسئولین

 بااین که هایی بچه از دیگه فرا رو داشتن همکاری گروهها

 تحت ای جلسه و کردن خوان اردوهای برگزاری" عنوان

 "خوزستان دانشجویی بسیج جهادی .شد تشکیل

  خواستن ومسئولین شد شروع نبود ملموس جهادی نیروی یک برا اصال که خودش اداری شرایط اون با جلسه

 فراموش رو دانشجویی گری مطالبه روحیه که صورتی در... کنن تحمیل ما به ای بخشنامه روبصورت کار این

 ثابت براش رو چیزی عقلی لحظ از و نشه روشن براش راه کامال تا بسیجی دانشجوی یک اینکه و بودن کرده

 معظم مقام گفته به و گذاره نمی رکاب توی پا نکنی

 "باشد گر مطالبه باید بسیجی دانشجوی" رهبری

 یه با اول لحظه همون در که بود خاطر همین به... 

  ادامه در...شدن مواجه ما طرف از " بزرگ نه "

 و دالیل و کردن صحبت منطقی به کردن شروع

 از همش که دالیلل ، گفتن رو رفتن جهادی لزوم

 ... بود شده مسجل ما برای قبل
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 بر که کار از پشتیبانی  و ها حمایت قسمت  بود  مونده فقط بود شده حل برامون منطقی لحاظ از بحث تقریبا

 ما هنوز باز ولی شد داده مساعد قول هم مورد این در. اونا بودن کار پای و ما طرف از گری مطالبه به گشت می

 نشه عمل دادید شما که هایی قول اگر و تونن نمی ها گرمه،بچه خوزستان کارسخته،تابستون که میاوردیم بهانه

 خودمون بود قرار بار اولین برای اینکه بخصوص و داشت برامون بزرگ کار این انجام که ترسی خالصه... و چی؟

 از پس...داد می بهمون رفتن در کار زیر از برا رو ای بهانه هر آوردن اجازه بدیم، انجام رو کار این مستقل بطور

 زد حرفی یه مسئولین از یکی فراوان قوسهای و کش

 چی آخه":برخورد مون خوزستانی غیرت رگ به که

 کیلومتر1000 از تهران های بچه...بگم بهتون باید

 شهر افتاده دور روستاهای تو میرن ، میان اونور

 محرومین ،برا ریزن می ،عرق میکنن کار شما

 رو دلشون درد کشن، می زحمت شما منطقه

 میکنن کار هاشون بچه فرهنگ رو میدن، گوش

 حاضر شما ،حاال میدن یادشون خوندن قرآن ،

 خودتون،استان ،شهر خودتون منطقه بخاطر نیستید

  ...بردارید قدمی یه خودتون

 

 به لحظاتی برا حرفا این با"...؟!هان میکنید فرار همتون البد میکنید چیکار بشه جنگ دوباره اگه...که واقعا 

 دفعه یه...سقف به چسبید کلمون انگار بعد...  شد قرمز بعد...شد زرد رنگمون بعد...شد فرما حکم سکوت جلسه

 بچه از غیر به کسی بعد به این از":گفت لرزید می ناراحتی از صداش که حالی در تمام غیرت با ها بچه از یکی

 ... " نداره رو استان تو جهادی اردو برگزاری حق خوزستان های
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 در جهادی کاراردوهای به آغاز شد اثرش که یاعلی یک...خوزستان استان جهادی اردوهای یاعلی شد واین

 قول به که یاعلی یک... نشده ساکت هم االن به تا و شد گفته غیرت روی از که یاعلی یک...خوزستان استان

 ای انصافا ولی افتادیم دردسری چه تو دونستیم نمی کدوم هیچ که علی یا یک...گرفتارکرد رو دلمون ها بچه

 . بود دردسر این مثل دردسرها همه کاش

 اینکه از خبر بی و گذاشتیم کار این توی پا مسئولین مساعد قول با خوب

 رو پروژه5 و شهر 4داریم پیش در رو فرسایی طاقت و سخت کار چه

 مسئول بعنوان هم من گرفتیم نظر در جهادی اردوی اولین برا

 روستای مسجددر یک تکمیل برای اللی شهرستان های عرصه

 انتخاب تمبل روستای تو مسجد یک وساخت آباد خواجه

 کم...دورترین من خوب خیلی ازشانس...شدم

 هواترین و آب بد...  ترین سخت...ترین امکانات

 "ها ترین "نوع، این از دیگه خیلی و

 باعث که ای پروژه. اومد من گیرم

 بیرون بزنم اهواز از وقتی شد

 توی برگردم، بعد روز 35

 یک اردو این برگزاری

 گره و مشکالت سری

 به که اومد بوجود ها

 حل توی دیدم عینه

 همراهانم و خودم اونها

 فقط و نداشتیم نقشی هیچ

 بود،صبر ها بچه اون اخالص دلیلش نمیدونم حاال کرد می حل واسطه بدون رو مشکالت که بود خدا دست فقط و

 ،یا"ایم ایستاده آخر تا ما ":فرمود که هستن رهبری اون عاشقان کردن وثابت ایستادن آخر تا که بود ها بچه

 داشتن ها بچه که فعالیتی و کار به که بود محرومی مردم چشم دلیلش شاید بودیا بعضیاشون شبانه دعای بخاطر

 ،...دونم نمی بود چی دلیل واقعا... داشتن امید دادن می انجام براشون
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 بال جام است تر مقرب بزم این در هرکه" گفت شوخی به ها بچه از یکی اللی برم من چرا خوب گفتم وقتی

 اردو این از بعد... بایدببینم رو کی باشه من سهم بال جام این نخام من اگه گفتم بهش...  "دهند می بیشترش

 و بال و درسته کامال شعر این که فهمیدم مهم رمز یه ولی میشه تقرب باعث مشکل و سختی

 مواقع بعضی(... صبر) اسم به داره حرفی سه به زندگی تو عرصه چنان

 میشه لبریز صبرش کاسه میشه تنگ آدم و باورها حتی چیز وهمه

 صبربعضی کاسه میذاره پا زیر رو عقایدش این تو که بزرگه اینقدر آدما

 هنوز توش بریزی مشکل اقیانوس یه اگه دنیا به همیشه نمیشه پر هم

 درسی اولین  ...میخورم غبطه آدما اینجور داد من به جهادی اردو که

 تونستم بحمداهلل و بود صبر درس کاسه سال چند این تو

 بشکه یه اندازه به رو صبرم بزرگ لیتری 20

 بچه حال به خوش"...کنم ازجهادی که هایی

 دریا و کردن کامل استفاده از قبل روز چند... "شدن

 از اعم بندیلمون و بار اردو خوراکی،وسایل اقالم

 فرهنگی ،اقالم عمرانی به و کردیم جمع رو... و

 یاور کمایی رضا اتفاق وبرادر ام همیشگی

 که غافلی  نام به سربازی  نیسانی راننده بعنوان

 بهمون سپاه که منطقه بودعازم داده

 ساعت. شدیم ظهر از بعد 3 نزدیک

 بود اهواز تیرماه دماسنج  مطمئنم و

 50 باالی رو هوا هم من داد می نشون

 رو چفیه یک روی کردم خیس

 بودم کشیده سرم می بهش داغ باد وقتی

 نوازش رو صورتم خنکی نسیم یه طرف اون از خورد می احساس که میداد

 افسوس ولی هستم شمال جنگلهای توی ومن بهاره االن کردم "نیسان عمو" که

 اونها از کشیدن باال و پاها به برخورد از کردوپس می رد موتور روی از داغ باد بودو سوراخ ور هزار مااز داستان

 اهواز از کیلومتر30 هنوز...میشد خارخ گوش بنا از آدم برا جهنم تصور ایجاد از پیچیدوپس می شکم دور به

  رسیدیم مالثانی به   تازه و بودیم نشده خارج
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 بگم بهت رفت یادم:گفت...شد ایطور چرا په: گفتم غافلی به سقف به چسبید ماشین حرارت آمپر دیدم که

 این با دیگه کیلومترراه 200 نزدیک و بودیم ما حاال...نگفتی زودتر چرا په ول ای بابا گفتم...سوراخه رادیاتش

 مشکلی یه شدم مزاحم بدموقع ببخشید حاجی سالم الو...اللی سپاه فرمانده به زدم زنگ جا همون...ابوطیاره

 گفتم رو جریان...خدمتم در کنم می خواهش پسرم سالم...کنم مشورت باهاتون خواستم می اومده پیش

 بگیر زردچوبه مشت یه برو...  هست حاجی آره... هست؟ مغازه ببین کن برت دورو نگاه گفت بهم بعدایشون

 شوخی...حاجی انداختی دست منو شما میرم می دارم گرما زیر من نکن شوخی باهام حاجی... رادیات تو بریز

 رو کار این لرز و ترس هزار و اهلل بسم با هم من...کردیم می چیکار جنگ زمان ما کردی فکر مردحسابی چیه

 راهمون به و شدم خوشحال خیلی اومد بند رادیاتور نشتی کرد کار ماشین که دقیقه چند از بعد دادم انجام

 رادیات کم یه وقت هر دادم مربوطه پادگان تحویل رو ماشین که جهادی آخر روز تا بعد به روز اون از دادیم ادامه

 داخل که بود شده طوری آخر روزای ، کردیم می حوالش چوبه زرد مشت یک و شد می باز درش داشت نشتی

 .رادیاتور آب تا داشت وجود قیمه خورشت شبیه بیشتر مانندی ژالتین رادیاتورمایع

 ...دارد ادامه 
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 فردی پاالیش برای فرصتی

 سعی امکاناتی هر با جا هر در کس هر که است این بر تالش. است دین متن از آمد بر ای روحیه جهادی روحیه

 از یکی تواند می جهادی فرهنگ گسترش و بسط در سعی رو این از. نماید پیگیری را مقدسی اهداف کند

 برای جهادی اردوهای از همگان تا شود تالش بایستی یعنی. باشد جهادی اردوهای ابعاد مهمترین

 بخشی همچون همه اگر. بگیرند الگو کشور حتی و شهرشان مشکالت حل

 دیگران مشکالت حل صرف خود وقت از بخشی دانشجویان از

 چگونه که دید خواهیم آنگاه بنمایند( روزمره تکالیف خارج)

  .یابد می افزایش کشور مشکالت حل سرعت

 به تواند می پدیده  این جهادی فرهنگ گسترش صورت در

. گردد ارائه جهانیان به پیشرفت الگوی یک از بخشی عنوان

 تالش اردوهای چنین کنندگان برگزار است الزم راستا این در

 مردم های توده به آن ثمرات و اردو فضای انعکاس برای را پیش از بیش

 برپایی مساجد، جماعات ائمه ، جمعه نماز تریبونهای از استفاده. بنمایند

 ارتباط برقراری و مردم آشنایی منظور به شهرها سطح در هایی کمپ

 .است هدف این راهکارهای از بخشی جمعی های رسانه از استفاده و مردم با مستقیم

 زندگی اولیه شرایط با محیطی در حضور و روزمره زندگی از جدایی. است هجرت جهادی اردوهای ارکان از یکی

 درك را روزمره زندگی به تعلقات و فردی ضعفهای پیش از بیش کنندگان شرکت تا آورد می فراهم را بستر این

 توانند می کسانی تنها بستر این از لیکن است تعلق ترك تمرین برای مساعدی بستر جهادی اردوی محیط. کنند

 می فرد آن از استفاده و بستر این شناخت با .باشند برده پی آن اهمیت به و شناخته را آن که کنند استفاده

 را شرایطی خود بطن در هجرت موضوع وجود بدلیل جهادی اردوی. کند ایفا خود برای را مناسبی فرصت تواند

 اردوها این در فرد. بنگرند بیشتر خود وجودی ماهیت به و شوند گرا درون ایی گونه به  افراد که میکند ایجاد

  .بپردازد خود فردی پالیش به میتواند
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 جهادی غول

 بهش انگار که کرد می نگام جوری بود شده پرت فیل دماغ از انگار که منشیش با زدن کله و سر کلی از بعد

 جدول فالن اینکه سر بودن جلسه توی ها ساعت از بعد و گذاشت کالس برامون کلی که این از بعد حاال.بدهکارم

 ما با صورت این ببرید،به بین از رو جدول زودتر چه هر کرده اشغال رو استراتژیکی موقعیت روستا اون توی

 .کنه می برخورد

 به بابا هستم کی من دونه نمی آخه

 خوب:گفت.جهادی غول میگن من

 سری یه ما واال:گفتم فرمایش؟بهش

 یه واسه اومدیم هستیم دانشجو

 از و.بسازیم خونه معلولی خدای بنده

 : گفت داریم کمک انتظار شما

 فالن توی گید می رو... آقای همون

 کاره این خودمون ما بابا روستا؟؟؟

 توی ما های بچه را مسجد فالن ایم

 این طرف که اومد دستم منم ساختن ثانیه 58و46 و ساعت 3 و روز 2 توی رو حسینه فالن و ساختن روز دو

 :گفتم دیده زیاد خیالی فیلم اواخر

 گرم دمتون ساختید ظهر تا صبح یه اونم حتما شماست مال نوشته میالد برج روی که یادگاری اون پس ببخشید

 .نگو که داد دست بهش حالتی طرف.اند ای حرفه هاتون بچه که الحق

 اطرافت و دور به نگاهی حسابی مرد میکنم تعریف دارم پ ن پ گفتمش میکنی مسخره داری گفت زد فریاد

  .باشی درمند باید مسئول عنوان به تو کشند میزجر  محرمیت از دارن مردم بنداز

 ای بچه سر از منم   .ای بچه هنوز:گفت و زد آمیز مسخره پوزخندی  .71:گفتمش چندی؟ متولد آقاپسرتو:گفت

 اگه جون بچه ببین گفت بود شده کفری حسابی طرف .عقله به نیست سن به که بزرگی ، بزرگ بابا  گفتم بهش

 .کنم کاملش سراغش برم دیگه وقت چند تا داشتم تصمیم خودم پروژه این سراغ اومدید نمی شما
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 رو المال بیت  مصالح برید که گفت.مصالح گفتمش ؟ میخای چی حاال گفت و خندید.روزه دو حتما:گفتم منم

 رو تلفن.کردی می شخصی ی استفاده ازش داشتی االن که تلفنیه همون المال بیت گفتم بهش.کنید حروم

 :گفت و برداشت

 ولی میرم خودم نیست بدرقه به نیازی:گفتم من بعدش باال بفرست مامور تا دو علو

 .باش کارت عواقب منتظر

 با را ساختمون این های شیشه کم کم گفتمش.بکنی خای می غلطی چه مثال گفت

 به رو اسمتون مون نشریه توی و کنم می یکسان خاك با پی در پی های سنگ پرتاب

 بیرون دلستر ی خمره از که موشی مثل مارو کنم خالصه.میزنم نمونه مسئول عنوان

 پروژه سمت به و شدم(سایپا)جهادی رخش سوار منم انداختند بیرون باشند کشیده

 .رفتم یاران و

 من خوبه حالتون سالم-علیکم سالم الو.آومد در صدا به تلفن زنگ بعد روز

 چی هر بیاید آقا-خبر چه خوبه حالتون سالم-(دیروزی طرف)هستم فالنی

 .میکنه مسخره داره شاید گفتم خودم پیش-ببرید میخاید مصالح

 مهندس گفت اومد پروژه سمت به بلوك حاوی ماشین یه دیدم بعدش

 برای که بود مسئول کرور کرور بعدش آقا. میگشت من دنبال کجاست؟گویا

 عکس اومد کی هر که سپردم ها بچه به منم میومد ما با گرفتن عکس

 . بگیرید جلوشو بگیره

 یه حلق تو رو عکاسی دوربین بود نزدیک که بود رسیده جایی به کار

 کوه کاه از دیگن چیز یه جهادی های بچه انصافا.  کنند فرو مسئولی

 .  میسازن

 تصرف و دخل اندکی با واقعی داستان یک اساس بر                               
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 بسیجی نوع از کلک

 وگفت سنگر داخل آمد فرمانده.  بود عجیبی مهتاب ، شب آن.  زدیم می چرت و بودیم نشسته سنگر توی شب

                 .بزنید بسیجی های بچه به سری یک خط، اول بروید کار این جای به.  شوید می تنبل نزنید چرت قدر این: 

.  بود مقدم خط در که بلندی ریزهای خاك طرف به رفتیم و شدیم بلند.  نکنیم اطاعت را دستور توانستیم نمی

. بودند داده خرج به خوبی ابتکار بسیجی های بچه

 کله ی اندازه به کلوخ و سنگ زیادی مقدار آنها

 وقتی که بودند گذاشته ریز خاك روی آدمیزاد

 بعثی آورد، می باال ریز خاك از را سرش کسی

 آنها و بگیرند اشتباه کلوخ و سنگ با را آن ها

 بی ما، و بود افتاده طرف آن از مهتاب نزنند را

 که کردیم می خیال عکس، بر جا همه از خبر

 خاك پشت که هاست رزمنده ی کله همه اینها

 یک.  پیداست هایشان کله و اند کرده کمین ریز

 علیک و سالم ها کلوخ و ها سنگ با تمام ساعت

 خسته حسابی آنها به و کردیم احوالپرسی و

 ها بچه وقتی صبح!  گشتیم بر و گفتیم نباشید

 آنها مجلس نقل روز، چند تا شدند ماجرا متوجه

 می تعریف هم برای را ماجرا هی بودیم شده

 .خندیدند می و کردند
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 شعر جهادی

 فراوان های کلنگ اـب   وانت یه با اردو ازـب

 مسئول به چسبان شود می    مسئول کول بر میزند

 شیرین اردوی و گردش    را باغملک آید یادم

 دولت ادارات اندر   دیرین و خوب  

                                                             مسئول دست از میچکد    بودجه و پول        

 غوغا و شور کند می     روستا توی سایپا بوق

 روستا به دم هر میبرم      را غذا بی های بچه

                                                               روستا توی کارا مونده    پاشو یاال صدای با

  را شبا آیدآن یادم    جهادی اردو از گویم 

 کارتون یه با کردیم می سر     متکا بی مالفه بی      

   خیالی تخت یک تو      خونه ی تو حاال اما   

 حالی چه به حالی چه به
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 باغملک شهدای جهادی گروه معرفی

 توضیح عبارت این اما. است سازندگی جهادی، های اردو برگزاری هدف مهمترین که گفت کلمه یک در توان می

 . میباشد خود ساختن سازندگی، این آغاز. دارد توضیح جهاد خود که همانگونه دارد؛

 نفس معرکه در اکبر جهاد ها جهاد برترین که همانطور است؛ سازی خود جهادی اردوی هدف اولین عبارتی به

. ماند می آدمی برای سفر این از که است غنیمتی ترین مقدس و بزرگترین حق اجابت و خود از گذر این. است

 فضای ساختن برای سایرین به کمک و رشد پلکان پیمودن در یکدیگر به همیاری و تذکر سفر، این طی در

 . آید می حاصل نیز محیط مذهبی و فرهنگی

 ایجاد و جوانان بین در زدایی محرومیت فرهنگ توسعه آن و است جهادگران دوش بر رسالتی مزایا، این کنار در

 سازندگی نیز جهادی اهداف از دیگر یکی. باشد می منطقه مردم در امید و سازندگی روحیه

 . است منطقه در وبهداشتی  عمرانی،فرهنگی،علمی

 اعتقادی، فرهنگی، مختلف ابعاد در کشور محروم منطقه یک زندگی وضعیت با دانشجویان جهادی، اردوی در

          ابعاد آن همه در منطقه آن در سازندگی برای مخلصانه تالش هوازطریقا آشناشد… و بهداشتی و معیشتی

 .کنند کسب را الهی رضوان و ساخته را خود که کوشند می

 درسال باغملک شهرستان شهدای جهادی گروه

 بسیجی دانشجویان از تعدادی باهمت88

 محرومیت وباهدف باغملک نور پیام دانشگاه

 ، علمی،بهداشتی عمرانی، فرهنگی، زدایی

 ایجاد پایدار، اشتغال به رسیدن هایراه بررسی

 کردن آشنا و محروم مناطق درافراد جهادی روح

 محرومیت با کشور سازان آینده و دانشجویان

 شکل آنها معنوی رشد به کمک و موجود های

 را جهادی اردوی 10 بر بالغ اینک وتاهم گرفت

 شهرستان ازتوابع بردیه روستای در جهادی اردوی برگزاری به توان می آنها ترین مهم از که داده انجام

 بحمداهلل و برد نام بود همراه مستضعفین بسیج سازمان محترم ریاست نقدی سردار حضور با که سوسنگرد

 باغملک شهرستان شهدای جهادی گروه.است شده استان جهادی گروه برترین کسب به موفق جاری درسال

 .کنیم می اشاره انها زیربه در که داشته درنظر را اهدافی خود بکار آغاز ازابتدای
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  خودسازی.1

 برای حاصله خودسازی واقع در

. است گروه هایکرده تحصیل

 در و برود که ای کرده تحصیل

 ولو کشور محروم منطقه یک

 هامحرومیت و کند کار هفته دو

 که ببیند ببیند، نزدیک از را

 با حتی او مثل دیگری انسان

 فقط او به نسبت هوشی برتری

 متولد و) الهی تقدیر علت به

 یا محروم منطقه یک در شدن

 حال در( محروم خانواده یک

 جدی از مثال خود اعمال از خود از کنند،می زندگی امکانات ترینکم با و بوده فقر با کردن نرم پنجه و دست

 کار و خدمت فعالیت برای چندانی دو انگیزه و شد خواهد دیگرشرمنده چیزهای خیلی از و خود نخواندن درس

 فعالیت و کار انگیزه برای و بود خواهد اردو معنوی بار تأثیر تحت مدتها تا فردی چنین.کندمی پیدا مردم به

  .شد خواهد قائل قداست خود در شده ایجاد

 فرهنگی خدمات. 2

 حضور محروم، مناطق در حضور

 اولویت و است رسانی خدمت

 ارائه محروم مناطق به که خدماتی

 و است فرهنگی مسائل شود می

 می ارائه دیگر خدمات برخی اگر

 کار که ایناست بخاطر شود،

 با خدمات سایر اثنای در فرهنگی

 را فرهنگی مطالب افرادی بینند می مردم که چرا شود می واقع پذیرش مورد مردم طرف از بیشتری مقبولیت

 راحت لذا هستند، هم...  و بهداشتی ، رفاهی عمرانی، مسائل قبیل از مردم امور سایر فکر به که کنند می بیان

  .شوند می واقع پذیرش مورد تر
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 محرومان به رسانی خدمت. 3 

 و گستری عدالت اصل کند می بیان گیردو می قرار بررسی مورد گروه این بطورجدیدر محرومان به خدمت

 مثل مباحثی.دارد قرار بسیار تاکید مورد و است هدف دینی تعالیم اساس بر جامعه محرومان به رسانی خدمت

...  و جوانان فراغت اوقات کردن ،پر محروم مناطق از فقر کردن کن ،ریشه محروم مناطق سازندگی در مشارکت

 های محرومیت رفع جهت در تالش بیشترشدن موجب لذا. داشت اشاره ان به توان می که است مواردی از

 .میشود منطقه
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 است مسئولین از مطالبه دیگر هدف.4 

 طبیعی برایشان هامحرومیت این و نشده باز محروم مناطق این از برخی در پایشان هم یکبار بعضاً که مسئولینی

 گونههیچ بدون دانشگاهها از ایکرده تحصیل دانشجویان کنند،می مالحظه است شده هضم امری حتی و

 یا بوده کشور آبادانی حال در خود غرور گذاشتن پا زیر با و اندگرفته بدست کلنگ و بیل شأنیتی کسر احساس

 .شد خواهند شرمگین حقیقتا هستند، بضاعتشان حد تا محرومان فرهنگی و علمی سطح ارتقاء بدنبال

 عده این و نیست پذیرفتنی اصالً ای عده برای است گذر قابل و عادی آنها برای آنچه کنندمی مالحظه مسئولین

 کوچک های شهر و محروم مناطق در)دارند هم برتری ازآنها بسیاری از بعضاً معلومات و تحصیالت حیث از که

 هایفن فوت به نبودن آشنا و بودن جوان ضعفشان، نقطه تنها و( نیست باال خیلی مسئولین تحصیالت متوسط

 خدا رضای برای کار حال در تبلیغی و تکلف هیچبی( بودندمی آنها جای باید جوانها این اال و) است سیاست

 چقدر نشیند،می کار از فراقت از بعد افراد این ساده جمع در که داربخش فرماندار، استاندار، یک حقیقتاً.هستند

 بخاطر خدا پیشگاه در کردچقدر خواهد پیدا مردم برای فعالیت برای انگیزه چقدر و شد خواهد شرمنده خود از

 .کرد خواهد شرمندگی احساس مردم به خدمت در هایش کاری کم
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 مردمی رضایت.5

 سردممداران و دارانفایدهسرمایهبی مشاجرات از و کنندمی نرم پنجه و دست فقر در مدتهاست که مردمی

 ترك خودرا شهر انقالب، طرفدار کرده تحصیل دانشجوی ایعده بینندمی اند،شده خسته چپ و راست احزاب

 علمی آموزش به بعضا یا و کنندمی آباد امکانشان حد تا را آنها شهر یا و روستا گرفته بدست کلنگ بیل و کرده

 هستند افرادی هنوز هم انقالب طرفدار مذهبی نیروهای در که فهمید خواهند مردم این. مشغولند آنان جوانان

 رغمعلی را وان باشند امیدوار شده، پیروز خودشان بدست که انقالبی به توانندمی هنوز و بوده آنها طرفدار که

 است موثر آنان رضایتمندی در محروم مردم به لطفی کمترین داده نشان بدارندتاریخ دوست هانارضایتی همه

 :فرمایند می که رهبری معظم مقام ازبیانات مقدار این گرفتن بادرنظر باغملک شهرستان شهدای جهادی گروه

 راه ما راه است مستضعفان و مظلومین از دفاع خط انقالب وخط ببریم ازبین را ومحرومیت فقر داریم وظیفه

 ادامه خود راه به همچنان فرمایشات این اتکابه با کندوما می راخوشحال ومظلومان مستضعفان که است اسالمی

 .داد خواهیم
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 خاطره جهادی

 شد قرار گذاشتم میون در ناحیه فرمانده با رو  اردو و ماشین های هزینه جریان گرفتاری کلی از بعد باالخره

 دوماه از بعد باالخره که کردم دعا رو خدا مغرب نماز سر. شدم خوشحال خیلی منطقه به بریم جلسه فردای

 .شد جور اردو و ماشین های هزینه

 سری یه حوزه آموزش وتربیت جهادی مسئول همت به که بود ماهی سه ممبین از جهادی اردو بعد میدونید

 با باید مهر یعنی.بودیم کرده آوری جمع خیرین و مردم و ادارات از ممبین روستای شریف مردم برای رو وسایل

 کاری شرایط و محرم ماه جدیدو ترم شروع تقارن بدلیل اما میدادیم تحویل رو وسایل این مدارس شروع

 لنگ و نداشتیم  رو اردو های هزینه پیگیری فرصتی دفتر ها بچه نه من نه  بسیج دفتر های وبرنامه دانشگاه

  .بودیم...  و سوخت و ماشین

 یه 17/8/1393 روز اینکه تا

 ناحیه فرمانده با  زده سر جلسه

 مثل خداهم بنده اون. شد جور

 اول بود شلوغ کلی سرش ما

 بیا 11 ساعت نیروهات با گفت

 شروع شد11:45 آخرش ولی

 طول بیشتر ربع یک و جلسه

 . نکشید

 نیروها بود فرصت فقط و

                 سمتشون و خودشون

 معرفی  فرماندهی خدمت رو

 به چون بودم ناراحت من کنن

 با دل درد ساعت یک نیت

 زیاد خیلی ما دفتر هاو بچه سمت خودی بی خودی از هجمه روزها این آخه شم خالی تا بودم اومده فرمانده

 غنیمت فرصت منم.  اردو ماشین فالنی گفت خان بهنام مون دفتر بصیرت چشم که بودم فکرا همین ،توی شده

 منم میریم هم با فردا باشه: گفت سرهنگم.کردم مطرح سرهنگ با رو اردو تداوم طرح و ماشین جریان و شمردم

 .شدم خوشحال منطقه سرکشی برم باید
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 نمیخواد هم جلسه میرید فردا نه گفت بهنام.بگیریم جلسه باید گفتم ها بچه به ناحیه فرمانده با جلسه از بعد

 با ما قبل که سوسن حوزه مسئول با بعد و خواندیم ناحیه سپاه و وعصر نمازظهر.میچرخونم دفتر خودم من

 .زدیم بار سوسن حوزه ماشین پشت وسایل حوزه دفتر رفتیم زود داشت جلسه ناحیه فرمانده

 که بودم خوشحال منم.رفت شد ماشین سوار سوسن حوزه مسئول. ببریم سوسن حوزه از رو وسایل فردا تا 

 چرا بگن مردم نکنه که نگران هم طرفی از اما شون، اصلی صاحباهای دست برسه وسایل این مدتها از بعد قراره

 من که قبل دفعه مثل الل زبونم نکنه بودین؟یا کجا اصال یا آوردین؟ کم اینقدر چرا یا ؟ آوردیم وسایل دیر

 ماه شهریور اردوی یاد بعد ؟اما بده رخ ای سانحه بود امانت دستم ها بچه وجون وماشین بودم گروه مسئول

 ته تا ناحیه فرمانده قول به اینبار میشم راهی شهادت نیت با نیست من تحویل ماشین که اینبار گفتم افتادم

  . میرم شهادت باغ

 با که تو بابا بگی بخندی شاید

 تو میری ساده مسافرت یه

 تو چقدر شهادت فکر و حس

 روستای باورکنید اما .فضایی

 بدترین سوسن توابع از ممبین

 یا استان  در رو ارتباطی راه

 باشد داشته کشور در شایدهم

 بخش تا ایذه از که اینجوریه

 و کیلومتر 60 راه سوسن

 هدِ خود تا سوسن از و اسفالت

 دو بانده تک جاده ممبین

 اردو وقتی  تابستان که طوری... و گردنه و خم و پیچ از پر ،یعنی بار مرگ اما  اسفالت متر کیلو 110 طول به طرفه

 این با داد رخ سانحه اون آخرشم که دادم صدقه فقط هزارتومن200 منطقه به وآمدمون رفت تو شاید بود، برقرار

 صبح سرهنگ جناب البته. رفتیم بود جور هر بگذریم که حرفا این از.نشد چیزیش کسی که شکر خدارو حال

 من. اومد پیش براش مشکل یه 90 دقیقه خدا بنده کرد خواهی معزرت غیبتش بابت ها وبچه من از و زد ززنگ

 مشکالت کلی بعد باالخره شدیم منطقه عازم سوسن حوزه مسئول با حوزه آموزش تربیت و جهادی مسئول و

 تربیت پاچ گرین پایان بعد تهش کرد پاتی قاطی روغن آب هی اومد پیش آموزش تربیت مسئول برای که فنی

 .ممبین ده به رسیدیم ما آموزش
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 میگه کیه میدونی فالنی: گفت جهادی مسئول.ببینیم دانش کاش: گفت آموزش تربیت مسئول. شدیم پیاده

 دانش چهره عبداهلل حرف با که همین. زنمت(لری زبان: ) گفت می که بچه همون گفت جهادی مسئول! نه گفتم.

 دیده آسیب کمرش که افتادم موسوی جمال افتادم،یاد مردم این مشکالت یاد شد مجسم ذهنم تو  خواهرش و

 ارتباطی مسیر و ماما وجود عدم بدلیل اینجا که بارداری مادران وضعیت یاد. احمر هالل از کارشیم پیگیر وتهران

 . افتادم دیگه  چیز وهزاران دادن جون واستان وشهر بخش با بد

 یه وزدن منطقه این شناساندن فقط ما اردوی نتیجه اونوقت. هست مشکل همه این دیدم وقتی گرفت حالم

 ها بچه خودم کار.بوده روستاییان این برای آفرینی کار کالس چند و فرهنگی کار مقدار یه و مدرسه دور دیوار

 گفتن کردن تشکر ما از کلی ما استقبال اومدن مدرسه های معلم که بودم فکرا این تو.اومد کوچیک نظرم به

 این تونستید بودیم، شاهدش ماهم که مسئولین های مهری بی ، راه سختی همه این با نکنه درد دسست فالنی

 .متشکریم خیلی بزنید دیوار

 اونم گرفتم درس یه من و. شد تکرار روستا ومسئولین مردم تشکر و ها صحنه این عین سرکشی موقع بار چند

 همدلی یه حد در  نکنن کاری اگه حتی وفقط جهادی اردوی توی بسیجی یه لباس در ها حضوربچه حتی اینکه

 مردم این به امیدی حداقل شده، انجام بزرگی حرکت واقعا هم.  شناسند قدر مردم این هم باز باشه مردم این با

 باشند مردم این به جامعه ولی و رهبر دلسوزی احساس کننده ابالغ میتونن والیت سفیران ،حداقل میشه داده

 فکرتان به هنوز یاران جفای و اندوه از پر دلهامان و خالیست ما دست اینکه با نکردیم فراموش شمارو ما بگن و

 .میدهیم انجام  بتوانیم انچه هر و هستیم

 

 روزمره وزندگی شغل به برگردم میخوام که حاال آره

 شد که جا هر میگردم بر درس این با ماشینی و شهری

 خصوص به سرزمین این مستضعفان از یادی  یحداقل

 دید این وبا بکنم سوسن بخش ممبین روستای قیور مردم

 در بعدی جهادی اردوی طرحی تا میشم آماده وتجربه

 پیاده ممبین بخش محروم روستای همین توابع از یکی

 .بعدی اردوی اجرای توفیق امید به... کنم
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 جهادگر معرفی

)دوست نداشتند نامشان  عقبا اقای شدیم، دعوت بودند مستقر جهادی های گروه که جایی نور راهیان اردوگاه به

 خیلی کرد، می جهادی کارهای ها جوان کنار سال های سال که بود جهادگرانی ازدر این مصاحبه برده شود (

 .کنیم می کار خدا برای ما باشد، عملی و دلی باید جهادی کار گفت می نبود، عکس و مصاحبه اهل

 .گفت می ها جوان کنار جهادی اردوهای خاطرات و خودش از داشتیم او با که گویی و گفت در

 اعزام محل که بودجایی شده مزین شهدا تصویر و نام با که هایی دیوار با و ساده ظاهر با جایی کارش محل اتاق

 .بود حرم مدافع نیروهای

 دلیل همین به کردند، فدا را شان جان حرم از دفاع برای که شهدایی حضور به است متبرك اتاق این گفت می

 .نامیدند حرم مدافع شهدای جهادی گروه را شان جهادی گروه نام

 سید گردان و طیار جعفر پیاده های گردان در کشورش از دفاع برای مقدس دفاع های سال که مردی عقبا اقای

 قدم سوریه خاك در حرم از دفاع برای ها سال این در همچنین او و جنگید و کرد سپر سینه دشمن مقابل شهدا

 در اکنون رزمنده این است، وجودش در بودن مدافع خصلت گویی آمد نائل جانبازی رفیع درجه به و برداشت

 شهرش مردم تن از را محرومیت رخت تا دارد می بر قدم کشورش برای همچنان و است فعال جهادی جبهه

 .برکند

 حاشیه فقرای و محروم مناطق مخصوصا مردم به کمک راستای در حرم مدافع شهدای جهادی گروه در حاال او

 . کند می فعالیت درمان و بهداشت و اشتغالزایی آبادانی، و عمران های بخش در شهر

  هاسال این: گفت بودند، ساخته جهادی جوانان با حاشیه مناطق در که محرومان مسکونی های خانه از عقبا آقای

 منبع و دستگاه 400 الطمیر، ام سادات، گلدشت، مندلی، سیاحی، کوی روستاهای در خانه 100 محروم مناطق در

 . داشتیم فعالیت ها خانه این ساز و ساخت هم و و مسکونی منازل تعمیرات زمینه در هم آب

 وباهرشغل سالی و سن هر با ها جوان جا این میخواد جهادی روحیه محروم مناطق در کار: گوید می ادامه در او

 .اند محرومان گر یاری تحصیلی مدرك و

 .سال 60 تا ساله 17 های جوان از دانشجو، و آموز دانش هم و داریم مهندس و پزشک هم اینجا

 دیگر ای جبهه را حضورشان و داند می انقالبی را شان روحیه کند، می تحسین را جهادگر های جوان تالش  او

 .خواند می زدایی محرومیت برای
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 نزدیک روستاهای از یکی در که بودند ای خانواده: گفت می جهادی اردوهای در خود خوب خاطرات از عقبا اقای

 این پیگیر سال 3 بود، پاهایش درمان برای هزینه نیازمند که معلول فرزند با کردند، می زندگی ساحلی جاده به

 خانه این به را جهادگر پزشکان نداشت، را رفتن راه و تکلم توانایی که داشتند باهوشی کودك بودیم خانواده

 و کردیم اوری جمع جهادگران و خیرین و پزشکان از خانواده این برای هزینه میلیون 40 به نزدیک و بردیم

 .است سالمت در و رود می راه حاال کودك این خداراشکر

 جهادی اردوهای بسته دل هاست سال زیباست، خیلی نشاندیم کودکان این امثال لب روی که لبخندهایی این

 .است محرومان این گرو در مان دل و هستیم

 .کنیم کمک ها خانواده این به ها این از بیشتر خیلی توانستیم می کاش

 و گرما و خوزستان در که آن مهمتر و سازد می برایمان را زیبایی لحظات بودن جهادگر: گفت می عقبا اقای

 وقتی کنند می فراموش را خستگی شان های شهری هم به کمک برای جهادگر جوانان این آن های شرجی

 .نشانند می ها خانواده این ها لب روی را رضایت لبخند

 و سختی در هاست سال خوزستان مردم: کرد می بیان جهادگران با شان همکاری و مردم مهربانی از عقبا اقای

 تا کشیم می شان سوی به یاری دست وقتی ما دارند مهربانی و رئوف های دل ولی کنند می زندگی محرومیت

 خودشان ها وقت خیلی و هستند کنارمان گذارند، نمی کم هم ها آن کنیم کمک ها آن به و باشیم درکنارشان

 .شوند می کار به دست

 خانواده پدر: کرد اشاره دادند، می انجام را شان خانه بازسازی و تعمیرات کار که ای خانواده به ادامه در عقبا اقای

 و پیداکردیم حضور ما بود، گرفتار اعتیاد دام به اما داشت که فنی های مهارت وجود با و نداشت خوبی وضعیت

 که خانواده پدر شد، تحویل و ساخته خانه که چندماه از بعد و دادیم انجام دوستان با را شان تعمیرات کار

 و کرد اصالح را خودش آمد کنارمان شد همراه ما با بود نشسته دلش به خیلی مان جهادی روحیه و صمیمیت

 فراهم را اشتغال لوازم برایش کند می کمک را ما فنی و جهادی کارهای در حتی و کرد پیدا رهایی اعتیاد دام از

 هم هرزمان. کند می کسب آمد در و دهد می انجام را....  و جوشکاری کارهای اکنون او....  و جوش موتور کردیم

 .کند می مان کمک اشتیاق با بخواهیم او از یاری که
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 ها وقت خیلی: داد ادامه شد، نمایان اش چهره در ای غصه بعد کمی ولی نشست لبش به مهر لبخند عقبا قایآ

 مان دل و کنیم شان کمک توانیم نمی خیلی بودجه کمبود بخاطر متاسفانه که بینیم می را محروم های خانواده

 .است کرده سخت ها خیلی برای را زندگی اقتصادی شرایط اما هستند کنارمان هم خیرین شود، می دار غصه

 .شوند گرفتار اعتیاد دام به است ممکن هرآن متاسفانه و هستند بیکار که است هایی جوان گرو در مان دل

 با حمید جاسم شهید و بدوی حبیب حاج شهید :زد می حرف برایمان بودند کنارش که جهادگری های جوان او

 شان روح و جسم با که هایی کمک چه و نقدی های کمک چه کردند می تالش جهادی اردوهای در دل و جان

 برای یادشان تا کردند تقدیم را شان جان حرم از دفاع برای جهادگر جوانان این و کردند، می تقدیم خالصانه

 .بماند ماندگار ها دل در همیشه

 خستگی که هستند جهادگران این کنند می ناتوانی و خستگی احساس همه که جایی میدان، مرد یعنی جهادی

 .کردم دریافت عقبا اقای های حرف از را این رسند، می نیازمندان فریاد به پیش از بیش و کنند می خسته را

 سینه در آنچه که زنانی و مردان.نگذارند کم شان مردم به خدمت برای تا کردند فراموش خودرا که جهادگرانی

 .است نهفته نوع هم به عشق از پر ای گنجینه در که است الماس ای تکه نیست قلب برایشان، تپد می

 .شود گلستان جا آن گذارند می قدم جا هر کاش

 ادا را اش دین خوزستان است، خوزستان مناطق تمام در محرومیت و فقر رفتن بین از آرزویش بزرگترین او

 است حیف. نشود شکوفا استعدادهایشان و بمانند بیکار هستند استعداد از پر که جوانانی است، حیف کرده

 .برآورد سر شهر این کنار و گوشه از محرومیت
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 موسوی محسن سیدجهادگر  شهید

 .نمیکنند فراموش را جهادگر این هایفداکاری عبداهلل کوت زدگان سیل

 هنوز برپاست محسن سید موکب              

 بود محرم آمدن مشتاق سال هایهفته و روزها طول تمام در

 داری موکب به را موسوی محسن سید عبداهلل کوت اهالی همه

 می اسمش تا شناختندمی سیدالشهدا دستگاه در نوکری و

 این رفته دست از زود تحسر البته و تحسین به ها زبان آید

 بسیجی و جهادی رفقای و خانواده شود می باز رعنا جوان

 بود او ترحیم مراسم در میگویند موسوی محسن سید شهید

 و شدند خبردار اش ناگفته  و شمار بی خیر کارهای از که

 درد به بیشتر شان چشمداشت بی رفیق این فراق از جانشان

 خانواده در سیدمحسن نبودن باور بود نیازمندان دلسوز .آمد

 دارد محسن سید رفتار از که هایی خاطره بیشتر گویدمی موسوی مهدی سید است سخت برادرش برای هنوز

 است دین دشمن فقر میگفت دانست می خوب خیلی را چیز یک برادرم برمیگردد نیازمندان برای دلسوزی به

 که داشت اصرار دلیل همین به بدهد کف از ایمان است ممکن بیفتد دام به هاگرفتاری و هابدبختی در کسی

 همه گویدمی مهدی سید کنیم دایر عبداهلل کوت نقطه ترین فقیرنشین در را صلواتی هایایستگاه و موکب

 معمولی خانواده از هم ما آمدند می او سراغ شده که هم دل درد برای و شناختند می را برادرم موکب نیازمندان

 در شما یعنی کند می بیداد محرومیت و نداری و فقر عبداهلل کوت در. نیست بند دنیا مال به دستمان و هستیم

 تحویل اهل اصالً برادرم حال این با نیستید بینیدمی دیگر شهرهای در که طبقاتی فاصله شاهد خیلی اینجا

 کند تقسیم داشت که موکبی و هیئت در دادندمی او به نذری اگر نبود آنها به و رساندن سود و رفقایش گرفتن

 هاکمک باقی و غذاها ابتدا که کردمی ریزیبرنامه طوری. کردمی ایفا ممکن شکل بهترین به را بودن مقدم نقش ،

 راوی دوباره و کندمی مکثی مهدی سید بودند محتاج شب نان به کلمه واقعی معنای به که برسد کسانی به

 بین و رسیده شهادت به محسن که حاال کنید فکر شاید شود می نیازمندان به رسیدگی برای برادرش هایتالش

 . است ندیده بدی او از کسی اما بگویم او هایخوبی از خواهم می نیست ما
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 از بعد اما بود برادرم محسن سید کرد هافداکاری برایشان عبداهلل کوت اخیر سیل در و بود آشنا هم ها غریبه با

 آشنا او خیر کارهای این با کمی تازه دادیم دست از را او و کرد محرومان همین به خدمت راه در که تصادفی

 اباعبداهلل حضرت همیشگی عشق دستگاه نوکر هم دیگر عالم در که دانممی اما هستیم او داغدار هنوز شدیم

 و آمدند می ما سراغ به نیازمندان از خیلی شهادتش از بعد کنیممی پیدا قرار و آرام فکر این با و است الحسین

 کنندمی تالش شدن دیده برای همه که دنیایی در شدمی معلوم ها وقت طور این گفتندمی او خیر کارهای از

 همه داد نمی انجام خودش های خوبی دادن نشان برای را کارها این سیدمحسن دارد خریدار گمنامی هم هنوز

 اربعین روی پیاده عاشق بود کرده خدمت هاهیئت در نوجوانی از بود بیت اهل و خدا رضایت برای خیر کارهای

 این حال در را محسن سید اینجا مردم کرد می اباعبداهلل زائران برای کارهایی نوع چه دانید نمی راه بین در بود

  .است شهادت الیق جوان این گفتندمی و بودند دیده ها خدمت

 

 داشت زبانزد صداقتی

 عبداهلل کوت علمیه مدرسه هایطلبه از

 سید شهید با اشآشنایی سابقه و است

 می بر قبل سال چند به موسوی محسن

 شهید این گوید می حال این با گردد

 است بوده زالل آب مثل صداقت در جهادگر

 و همدل او با سرعت به هم ها غریبه حتی و

 ویژگی نخستین شدندمی همزمان

 اندازه بی دلسوزی و صداقت سیدمحسن

 گرفت دربر را عبداهلل کوت تمام که گذشته سال سیل در که است شاهد خدا بود نیازمندان و فقرا برای اش

 فارغ که کاری از دیدیم نمی بیکار را او ای لحظه کرد می رسانی خدمت و جانفشانی  مردم آسایش راه در چطور

 و پایگاه و مسئول هر به مدام افتادنمی دستش از تلفن رفت می دیگری فداکاری سراغ سرعت به شد می

 می شهر از خارج افراد و او بین اتصال حلقه هم آنها گرفتمی تماس شناخت می که هایی حوزه و ها بسیجی

 کار تنهایی به و تنه یک محسن سید یعنی. رسید می شهر به کمک او خودجوش حرکت با طور همین و شدند

 رسیدگی کار او دادن دست از با گویدمی سیدمحسن جهادگر دوست بردمی پیش منطقه در را جهادی پایگاه یک

 ترین فقیرنشین در او راه و کنیممی برپا را سیدالشهدا برای اش نوکری موکب ماندنمی زمین روی نیازمندان به

 . داشت خواهد ادامه عبداهلل کوت محله
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 زندگی نیازمندان بطن در سیدمحسن

 خودش از به و باز حواسش اما کرد می

 به بارها سیل از بعد. بود هم تر نیازمند

 و میکرد سرکشی ها روستایی

 آنها ایتام برای ویژه به برایشان

 قم علمیه حوزه طرف از هدایایی

 دیگر هایجوان از بسیاری مثل. میبرد

 دنبال سختی به دیپلم از بعد بود بیکار

 نواحی این در اما بود کاری کردن پیدا

 پیدا کار هاجوان برای ندرت به محروم

 نمی بیکار هم باز حال این با. شودمی

 و کردمی بنایی و کارگری و ماند

. میکرد تقسیم نیازمندان با را مزدش

 به شعبان نیمه شب در محسن سید

 سانحه از قبل کمی. رسید آرزویش

 گرفت ما از همیشه برای که تصادفی

 خرید برای ها حوزوی با که داد خبر و گفت تبریک را عید بشاشی صدای با تلفن پشت از داشت تماس بامن

 سید و شد تصادفی برگشت راه در بدهند شیرینی اهالی همه به عید مناسبت به داشتند بنا روندمی شیرینی

 اهلل بقیه ت وحضر سیدالشهدا محضر در داریم سراغ او از که  نیکی اعمال همه با شعبان نیمه شب در محسن

 می دایر دوباره را او موکب و دانیم می زنده شهید را او ما است سخت همه برای سید نبودن باور. شد حاضر

 . داد خواهیم ادامه را بود محرومان و نیازمندان به رسیدگی که راهش و کنیم

 

 

 

 

 

 جهاد ادامه دارد . . .
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